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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA 

FLORESTAL, REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021. 

 

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte um, com início às nove horas e um minuto, realizou-

se a terceira reunião ordinária do Colegiado de Engenharia Florestal, realizada em caráter excepcional 

de forma remota, e não presencial, atendendo a portaria nº163/2020 da UFSB. A reunião foi dirigida 

pelo Coordenador do Colegiado, o docente Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita, e estiveram 

presentes os professores Andrei Caíque Pires Nunes, Ândrea Carla Dalmolin, Rafael Henrique de 

Freitas Noronha, Luiz Fernando da Silva Magnago e Mara Lúcia Agostini Valle. A categoria dos 

técnicos administrativos foi representada pela servidora Débora Oliveira dos Santos Teixeira e os 

discentes pela aluna Kethlin de Carvalho Santos Romão. A pauta foi compartilhada previamente por 

mensagem eletrônica, sendo constituída pelos seguintes pontos: 1.  Componentes 2021; 2. Dispensa 

por equivalência: Victor Leon. Processo 23746.001450/2021-67;  3. Aproveitamento de 

estudos: Paulo Henrique Souza Bomfim. Processo  23746.001610/2021-15; 4. PEAs; 5. O que 

ocorrer. Informes: O coordenador deu ciência da realização de uma reunião com os alunos do curso, 

no dia 26 de fevereiro, para atualizar os mesmos a respeito de algumas questões acadêmicas. Embora 

tenha contado apenas com menos de 50% do corpo discente, a reunião foi considerada produtiva. A 

pretensão é de se realizar uma reunião deste caráter a cada quadrimestre. Também comunicou que a 

Biblioteca da UFSB disponibilizou uma nova ferramenta no sistema Pergamum e o Curso da 

Engenharia Florestal foi o primeiro a testá-la. Embora a sua utilização não seja tão simples, a 

ferramenta é interessante e, a fim de facilitar a sua utilização, o coordenador fez um PDF com um 

passo a passo.  Outro comunicado da Coordenação foi à aprovação da portaria designando a comissão 

para a produção do PDU- Plano de Desenvolvimento da Unidade do CFCAf. A comissão é composta 

pelo decano, coordenadores de curso e mantém duas vagas em aberto para a representação estudantil 

e técnico administrativa. Outro informe foi do professor Andrei Caíque Pires Nunes que anunciou a 

realização do cadastro de uma ação de extensão do Curso (Instagram do curso). O coordenador 

incentivou que os estudantes comecem a se envolver nestes tipos de projetos e ações de extensão. 1. 

O Colegiado recebeu uma solicitação da professora Ândrea Dalmolin, em concordância com a 

professora Khétrin Silva Maciel, solicitando uma inversão na ministração dos componentes 

curriculares Fisiologia Vegetal nos quadrimestres I e III. Por tratar-se de componentes do BI, professor 

Fernando Soares já foi consultado e manifestou-se a favor. Outra mudança proposta foi na oferta do 
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componente Empreendedorismo de Base Científico e Tecnológica que é ofertado pelo BI Ciências. O 

pedido, que partiu do próprio BI, consistiu em deslocar a sua oferta do segundo para o terceiro 

quadrimestre. Outra solicitação foi realizada pela professora Jannaína Velasques e consistiu na inserção 

de uma optativa de 60 horas, no quadrimestre II ou III. O CC é Plantas Ornamentais e Arborização 

Urbana e o Colegiado considerou o II quadrimestre como mais apropriado para a sua ministração. 

Todas as propostas relativas à oferta dos Componentes 2021.2 foram aprovadas sem ressalvas. A 

professora Jannaína demonstrou interesse em ministrar dois TEEFs, contudo o colegiado só poderá 

analisar a solicitação, após o envio dos nomes dos TEEFs, ementas e bibliografia 

(básica/complementar). 2. O aluno Victor Leon, através do processo 23746.001450/2021-67, requereu 

dispensa por equivalência do CTA302- Energia da Biomassa Florestal, uma vez que já havia cursado 

CTA0089 - Energia da Biomassa Florestal e Produção de Celulose e Papel. O parecer foi emitido pelo 

professor Ricardo Gabriel e teve caráter favorável. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 3. O 

aluno Paulo Henrique Souza Bomfim, via Processo  23746.001610/2021-15, requereu aproveitamento 

de estudos do CTA 119 -  Estatística Experimental para o CTA - 146 Técnicas e Análises Experimentais 

para Engenharia Florestal. O parecer foi emitido pelo professor Andrei Caíque e manifestou-se 

favorável. O Colegiado aprovou a solicitação. 4. Três PEAs foram aprovados, na reunião anterior, 

sujeitos a correções. Todos os três foram corrigidos e estão sem pendências. São eles: Introdução a 

engenharia florestal / Andrei Caíque. Inventário florestal / Luiz Magnago. Morfologia vegetal / 

Jannaína da Costa. 5. Não houve nenhum ponto a ocorrer. Sem mais nenhum assunto a ser tratado, às 

onze horas e trinta e nove minutos, encerrou-se a reunião e eu, Débora Oliveira dos Santos Teixeira, 

SIAPE 1845008, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser 

aprovada e por todos assinada. 

Itabuna, 30 de março de 2021. 

Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita   

Rafael Henrique de Freitas   

Andrei Caíque Pires Nunes  

Mara Lúcia Agostini Valle  

Luiz Fernando da Silva Magnago  
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Kethlin de Carvalho Santos Romão  

Débora Oliveira dos Santos Teixeira  

Ândrea Carla Dalmolin  

 




